
O Estranho Dever do Cepticismo, da 
autoria de Mário Mesquita, Jornalista, 
professor e, agora, mais do que nunca, 
ensaísta, aborda as questões pertinen-
tes do nosso tempo a partir de uma 
seleção e observação criteriosas de 
factos, pessoas e ideias, a que acres-
centa valor, contextualizando e pro-
blematizando conceitos e estados de 
alma.
Este livro, que se estende por mais de 
500 páginas de prosa ensaística, feita 
a partir de uma seleção de 148 textos 
publicados na imprensa portuguesa, 
de forma regular, entre 1990 e 2010, 
mostra uma realidade complexa que o 
autor, socorrendo-se de um certo cep-
ticismo, vai revelando com uma har-
monia e articulação sequencial narra-
tiva, que confere ao livro um estatuto 
que extravasa o domínio de uma tra-
dicional coletânea de crónicas.
Durante o período destas crónicas 
– 1990/2010 – o mundo mudou e 
Mário Mesquita acompanha essa mu- 
dança sem oscilar, no entanto, nas 
suas convicções e antevendo as con-
sequências de certas “conjunturas”, 
embora o autor comece por se justi-
ficar e diga o contrário, “ao reler o 
livro, fica-me como principal crítica 

(a mim próprio) a inexistência de pre-
visão da catastrófica situação econó-
mica e financeira, que começou a 
esboçar-se em Portugal”.
Pode não ter antecipado o futuro mas 
como diz Lídia Jorge, no Prefácio, 
“viu o fantasma vir a caminho, vislum-
brou-lhe as roupas e pressentiu-lhe as 
passadas”. Por isso, conclui a escri-
tora “estes comentários são um livro 
branco sobre o nosso estado de alma”.
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Mesquita faz da procura, um vocá-
bulo naturalmente dinâmico e dessa 
busca incessante do conhecimento 
(quase numa perspetiva socrática de 
que a vida sem procura não merece 
ser vivida), uma conduta que atraves-
sa toda esta obra, tal como já tinha 
acontecido noutras, em particular na 
longa e aturada reflexão sobre a im-
portância do Campo dos Media como 
“Quarto Poder” que ele, ciente dos 
riscos que atormentam o jornalismo o 
podem transformar, no “Quarto Equí-
voco”.

Como já referi, estamos perante um 
ensaio que parte de uma problemati-
zação da realidade, observada minu-
ciosamente, a que o autor acrescenta 
novas evidências por via de “um es-
panto” que o faz procurar enquadra-
mentos históricos, sociais e políticos 
permanentes.
É da síntese destas duas atitudes que 
nasce uma narrativa que nos coloca 
perante a nossa própria realidade, lida 
por alguém que sempre fez questão 
de revelar, de forma absolutamente 
inequívoca mas não impositiva, as 
suas ideias e a sua opinião.
Organizado em seis capítulos, corres-
pondentes “a categorias com frontei-
ras incertas”, como o autor reconhece 
na nota de abertura, o primeiro capí-
tulo contém comentários sobre “Pes-
soas”. É o mais longo e, porventura o 
mais subjetivo.

Nalguns casos são esboços de perfis, 
com diferentes relevâncias a nível 
nacional e internacional, do mundo 
cultural ao político onde pontuam 
textos sobre Charlles de Gaulle, 
George Orwell, Sartre, Mitterrand, 
Freud, Mário Soares, Marcelo Rebelo 
de Sousa ou José do Canto.
Noutros são verdadeiras manifesta-
ções de afetos como a que deixa pas-
sar quando fala de Emanuel Félix, 
“o poeta do rigor”, “estranhamente 
esquecido” na sua ilha Terceira, ou 
quando menciona os amigos como 
José Medeiros Ferreira.
Ou mesmo, naqueles que por força 
das circunstâncias pessoais, profis-
sionais e ideológicas se afasta no 
pensamento, com observações justas 
e tão objetivas quanto a subjetividade 
jornalística deixa alcançar, como são 
os textos sobre “João Bosco, Nome 
de Santo” ou “Vitor Direito: boas 
notícias de vez em quando”.
A segunda “parte”, mais pequena do 
que a primeira, chama-lhe “Memó-
ria”. Nela passa em revista aconteci-
mentos de um passado recente desde 
a Guerra Colonial até à queda do 
Muro de Berlim, sem esquecer o 25 
de Abril de 74, a que dedica mais do 
que um comentário.
Neste “capítulo” destaque para 
“A Minha Versão dos Factos”, escrito 
em Abril de 2003, onde relata a histó-
ria da fundação e evolução do Partido 
Socialista em Portugal e assume uma 
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resposta a Mário Soares na primeira 
pessoa, que um dia o elegeu como 
o seu principal antagonista no Con-
gresso de Bad Munstereifel, na então 
Alemanha Federal, onde alguns cor-
religionários estavam “exilados” e se 
discutiu a oportunidade da fundação 
do PS.
A parte designada por “Aconteci-
mentos”, é, porventura, uma das mais 
paradigmáticas deste livro, onde o 
autor se revela como profissional e 
intérprete do campo dos media.
Em textos como “Os colecionadores 
de cabeças”, “História e Mentira” ou 
o “Álbum da Totoculpa”, Mário Mes-
quita reflete sobre o papel dos media 
em geral e dos jornalistas em parti-
cular.
A partir do constrangimento que é 
acompanhar o relato jornalístico sobre 
determinados assuntos, como o crime 
de Sacavém (em Os colecionadores
de cabeças), Mesquita insurge-se 
contra um certo jornalismo low-cost, 
com o fim primeiro e último do espe-
táculo, que se manifesta também na 
sua reflexão sobre “o caso Casa Pia”, 
onde partilha uma visão sobre a rela-
ção dos media com a justiça e desta 
com os media e as suas consequências.
O livro reserva, ainda, mais três par-
tes – “Conjuntura”, “Instituições” e 
“Crises” – onde o autor analisa minu-
ciosamente a realidade do dia a dia, 
que “passa” nas notícias.

É, nestes três capítulos, que Mário 
Mesquita deixa ver, de forma ainda 
mais clara, o seu pensamento, por 
vezes premonitório, desenvolvendo 
uma opinião critica sobre o que o ro-
deia, partilhando uma visão mais pri-
vada sobre o mundo contemporâneo.
Uma partilha que não visa apenas 
a comunhão ou a imposição de um 
pensamento mas que nos convoca ao 
debate das ideias, à discussão de al-
ternativas e a encontrarmos nós pró-
prios o nosso norte num mundo cada 
vez mais desnorteado.
Ao dar-nos uma visão precisa e fun-
damentada dos factos, das persona-
gens e dos acontecimentos, Mesquita 
convoca-nos a ter opinião. Não igual 
à sua, mas a partir dela prosseguir na 
busca de mais conhecimento, para 
cada um de nós perceber o que nos 
aconteceu.
Bem ao jeito do jornalista, Mário 
Mesquita parte de um facto ou de 
uma “formalidade” para depois ques-
tionar, problematizar e revelar-se ao 
leitor, através de uma opinião cons-
truída fundamentadamente. E, fá-lo, 
sobretudo, numa perspetiva pouco 
académica o que torna a leitura muito 
menos densa, mas nem por isso mais 
simples.

Aliás, é notória a incapacidade de 
Mário Mesquita para embarcar num 
tipo de escrita que contribua para 
a “fabricação do consenso” (numa 
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expressão feliz de Noam Chomsky) 
ou para a criação de um dispositivo 
de enquadramento das fronteiras do 
que é pensável e publicável.
Há um aspeto nesta obra de Mesqui-
ta que gostaria, ainda, de sublinhar: 
a sua açorianidade e o orgulho de ser 
um homem insular, sem nunca abdi-
car da sua condição de homem do  
mundo, pois tanto fala “do que se 
dizia ou fazia na ilha” como fala do 
que “se diz ou faz em Bruxelas, no 
Brasil ou em Washington” – sem 
qualquer complexo de insulação.
Embora, neste livro, não dedique tan-
to tempo aos Açores e à vida política 
do arquipélago, apesar de não se exi-
mir a essa reflexão crítica, patente em 

outras crónicas também já publica-
das, por ter a intenção de as “compi-
lar em publicações autónomas” como 
refere o autor (e que nós aguardamos 
com entusiasmo e esperança), a ver-
dade é que o autor não deixa de “vi-
sitar” a ilha sempre que é necessário, 
ou recuperando uma “personagem” 
ou “um facto” ou, ainda “um dizer”.
Em O Estranho Dever do Ceptici-
simo, mais uma vez, Mário Mesquita 
não deixou de dizer o que precisava 
ser dito, sem dogmas, com o espírito 
livre e, sobretudo, com a serenidade, 
a coerência e a consistência próprias 
de um homem que nunca abdica da 
liberdade de dizer. Obrigada Profes-
sor! carmo rodEia




